
 

ZARZĄDZENIE NR 42/2014 

BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

z dnia 7 kwietnia 2014r. 

 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bornem Sulinowie. 
 
 Na podstawie  art. 4¹  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w następującym składzie: 

1) Małgorzata Zyśko – Przewodnicząca Komisji, 

2) Jolanta Kuszmar – Członek Komisji,  

3) Ludmiła Krzysztofiak - Członek Komisji, 

4) Jacek Stok - Stocki - Członek Komisji, 

5) Ryszard Ihnatów - Członek Komisji, 

6) Irena Fiurst -Stecenko - Członek Komisji. 

  

  § 2. Ustalam regulamin Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do zarządzenia.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Gminnej Komisji  

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 §   4. Traci moc:  

Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 lipca 2010r.  

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.   

 

  §  5.    Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 42 /2014 
       Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 7 kwietnia 2014r.  
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych. 

 
 

§1. Zadania Komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                        

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). 

§2. Członkami Komisji są przedstawiciele Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie, Ośrodka Terapii UzaleŜnień, StraŜy Miejskiej, Urzędu 

Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie oraz Zespołu Szkół w Łubowie - 

specjaliści z zakresu pedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii, profilaktyki 

uzaleŜnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

      §3. Do zadań Komisji naleŜy inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań 

określonych w ustawie jako zadania własne gminy. Zadania te obejmują w szczególności:  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzaleŜnionych od  alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                         

w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących                                     

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹             

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 



 

§ 4. Do szczególnych zadań Komisji naleŜy:  

1) podejmowanie działań zmierzających do poddania się osób uzaleŜnionych od alkoholu 

leczeniu odwykowemu, 

2) współpraca z inspektorem ds. uzaleŜnień przy konstruowaniu Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

3) przygotowanie wniosków do sądu o wydanie postanowienia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. Podjęte wnioski podlegają zatwierdzeniu  

na posiedzeniu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

4) przygotowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci osób 

zgłoszonych na leczenie odwykowe, 

5) stała współpraca z Ośrodkami Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia oraz 

innymi instytucjami realizującymi zadania Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

6) opiniowanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy alkoholu z uchwałami rady gminy,           

o  których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, 

7) prowadzenie kontroli w miejscach realizacji zadań ujętych w planie wydatków Komisji     

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

8) prowadzenie kontroli punktów prowadzących obrót napojami alkoholowymi pod 

względem  przestrzegania  warunków określonych w zezwoleniu wydanym przez 

Burmistrza Bornego Sulinowa oraz zgodności obrotu z przepisami w/w ustawy. 

 

§ 5. Organizacja pracy Komisji.  

1) Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niŜ  raz w miesiącu.  

2) Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał większością 2/3 głosów.    

3) Wszystkie posiedzenia Komisji  są protokołowane. 

4) Porządek posiedzenia Komisji powinien obejmować :  

a) stwierdzenie quorum, 

b) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

c) przyjęcie informacji z przeprowadzonych kontroli, 

d) podjęcie stosownych uchwał, 

e) wolne wnioski. 



5) Czynności kontrolne w zakresie obrotu napojami alkoholowymi podejmuje się  

na podstawie upowaŜnienia wydanego przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 

6) Finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

zleconych realizatorom, odbywa się w oparciu o stawki określone w „Przewodnikach do 

finansowania” wydawanych corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

7) Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy słuŜbowej w związku              

z dostępem do informacji niejawnych. 

8) Na zewnątrz Komisję reprezentuje Przewodniczący.  

 

§ 6. Komisja opiniuje: 

1) projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) projektu planu rocznych wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,  

3) projekty sprawozdań z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

4) zgodność lokalizacji punktu sprzedaŜy alkoholu z uchwałami rady gminy, o którym mowa  

      w art. 12 ust. 1 i 2  ustawy. 

 


